
ANLB IN 2023
Online info-uurtje Collectief VALA



ONDERWERPEN 8 SEPTEMBER 2022

Stand van zaken voortgang:
• Natuurbeheerplan provincie
• Beheerstrategie VALA
• Beheerpakketten 2023
• Tarieven 2023
• Overige zaken die invloed hebben op ANLb

Route voorintekening – intentieverklaring - contract
Planning 2022: wanneer kunt u wat (ongeveer) van ons verwachten?

Vragen?



STAND VAN ZAKEN
NATUURBEHEERPLAN PROVINCIE

Het natuurbeheerplan Gelderland 2023 is vastgesteld:
• Kaart leefgebied Open Grasland (weidevogelbeheer)
Noordijkerveld Hagdijk Beltrumseveld



STAND VAN ZAKEN
NATUURBEHEERPLAN PROVINCIE



STAND VAN ZAKEN
NATUURBEHEERPLAN PROVINCIE

Het natuurbeheerplan Gelderland 2023 is vastgesteld:
• Kaart categorie Water en Klimaat: beide vlakdekkend in de Achterhoek. 
• Focus klimaat-pakketten in de drinkwaterwingebieden
• Landelijke fout gemaakt: bodempakketten niet mogelijk onder Klimaat: gaat hersteld worden (nog niet 

geregeld)





STAND VAN ZAKEN
BUDGET PROVINCIE

Wat weten we al:
• Provincie geeft gehoor aan de oproep meer budget beschikbaar te stellen! Voorlopige indicatie is ca 5 

miljoen euro / jaar voor alle doelen in de Achterhoek.
• Openstellingsbesluit volgt eind september, dan pas is het exacte budget bekend.

Waar wachten wij op:
• Exacte budget per leefgebied; staat in openstellingsbesluit
• Landelijke duidelijkheid inflatiecorrectie

Wat betekent dit voor u:
• Kans op overtekening: budget per leefgebied is bepalend
• Beste beheer op de beste plekken krijgen voorrang



STAND VAN ZAKEN
BEHEERSTRATEGIE VALA

Wat is klaar:
• De hoofdlijnen van de strategie zijn besproken met het AB (90% versie) en akkoord
• Provincie volgt de strategie van VALA en accepteert deze als onderbouwing 

Waar wachten we nog op:
• Definitieve landelijke beheerpakketten
• Landelijke overzichtstabel waar welke pakketten ingezet mogen worden

Wat betekent dit voor u:
• 9 september, of 12 september staat de CONCEPT beheerstrategie op de VALA-website
• Meld u bij uw gebiedscoordinator als u wensen heeft voor ander of nieuw beheer. 
• Geen wensen, wel graag doorgaan met ANLb: stuur een mailtje naar uw gebiedscoordinator. Dan zijn wij 

alvast op de hoogte van uw wens.



STAND VAN ZAKEN
BEHEERPAKKETTEN VALA 1/3

Opbouw:
• Doel: waar doen we het voor
• Instapeisen: landelijke eisen + basiseisen VALA om mee te doen 
• Specifieke pakketvoorwaarden: waar moet u extra goed op letten bij dit pakket (bijv. data)
• Algemene pakketvoorwaarden: ook deze zijn van belang, maar gelden voor veel pakketten (bijv. bemesten)
• Vergoeding: het bedrag per ha of na gemeld beheer 
• Toelichting: uitleg over oa. GVE
• Tips / adviezen: uitleg waarom VALA bepaalde acties juist wel of niet vraagt (bijv. overdag maaien, van 

binnen naar buiten en wat te doen tegen akkerdistel)

Waar wachten we nog op:
• Landelijk de definitieve versie. Dus nog in CONCEPT!
• Afstemming Eco-regeling: wat kan wel en niet. Landelijk nog geen zicht op helderheid helaas.

9 september, of 12 september staan de CONCEPT beheerpakketten ANLb op de VALA-website



STAND VAN ZAKEN
BEHEERPAKKETTEN VALA 1/3



STAND VAN ZAKEN
BEHEERPAKKETTEN VALA 2/3

Waar willen we mee stoppen:
• 05: Diverse varianten kruidenrijk grasland (weidevogels): dit is vereenvoudigd (landelijk)
• 13: Kwartelkoning: is afgelopen periode nauwelijks waargenomen → via last-minute-beheer
• 13: botanisch waardevolle weiderand: lastig toe te passen, meerwaarde doelsoorten zeer beperkt. Via 

hooilandranden met nabeweiding is beter resultaat te bereiken
• 18: akker: alle verschillende pakketten met x jaar graan en 1 jaar wat anders gaan er uit: 1 uniform pakket + 

vogelgraan om te rouleren
• 22: knip-scheerheg jaarlijks beheer: alleen nog bij cultuurhistorische elementen: deze hebben een te lage 

biodiversiteitswaarde

Heeft u een van deze pakketten: vraag uw coordinator naar het vervangende pakket!



STAND VAN ZAKEN
BEHEERPAKKETTEN VALA 2/3

Nieuwe pakketten:

• 4: nestbescherming  grasland

• 13 Kwartelkoning last-minute-beheer

• 13a: botanisch weiland 1 / 1-2 / 2-3 ha

• 13b: botanisch hooiland 1 / 1-2 / 2-3 ha

• 13b6: maatwerk achterhoek – uiterwaarden

• 13b6: maatwerk achterhoek 

• 13b7: Plas dras dooradering

• 18: kruidenrijke akker (1 pakket) 

Nieuwe pakketten:

• 19b: meerjarige kruidenrijke akkerrand

• 32: insectenrijke graslandrand

• 40: vogelgraan

• 42:  Legselbeheer op bouwland en 
uitgesteld zaaien

• 45: kievitstrook

• 22: knip- of scheerheg 2-3 jaarlijks beheer



STAND VAN ZAKEN
VERGOEDINGEN 2023 1/2

Wat is klaar:
• Conceptversie van de vergoedingen voor 2023. 

Maar…..
Landelijk zijn er nog altijd geen definitieve vergoedingen gepubliceerd. Deze heeft VALA wel nodig (iets met 
staatssteun en geven ook richting) 
Voor eventuele stapeling met de Eco-regelingen zijn er nog geen indicatiebedragen bekend gemaakt. 

9 of 12 september publiceren we de CONCEPT beheerpakketten en CONCEPT beheertarieven op de website 
van VALA. 

Tip: neem de beheerpakketten alvast door voorafgaand aan het gesprek met de coordinator!



STAND VAN ZAKEN
TARIEVEN 2023 2/2

Pakket 2022 2023 Verschil %

Grasland met rust 320,06 470,- + 47%

Kruidenrijk grasland (weidevogel) 1250,54 1340,- + 7%

Botanisch waardevol grasland 1206,16 1290,- + 7%

Kruidenrijke akker 1580,34 2000,- + 27%

Kruidenrijke akkerrand 1811,39 2150,- + 19%

Struweelrand 980,31 1950,- + 99%

Hakhoutbeheer 14000,- na melden 14000,- + 500,- p/ha/jr + 21%



STAND VAN ZAKEN
OVERIGE ZAKEN DIE INVLOED HEBBEN OP ANLB

Wat weten we wel:
• Nieuw GLB: conditionaliteit + eco-regeling (nieuwe aanpak toeslagrechten)
• 7e Actieprogramma Nitraat:

Waar wachten we op:
• Duidelijkheid : wat mag via ANLb wel en niet vergoed worden

◦ Voorbeeld: wettelijk geen bemesting mogelijk → invloed op hoogte ANLb vergoeding 
• Landelijke rekentool; voor iedereen inzage in de doorwerking. Verwachting pas 1 oktober beschikbaar.
• 7e actieprogramma Nitraat: 15 september besluit de EU of het voorstel van Nederland voldoende is en aan 

welke voorwaarden voldaan moet worden (er is gehint op bufferstroken van minimaal 3 meter ipv 2). 

Wat betekent dit voor u?
• Geen agrariër: niet druk over maken ☺
• Wel agrariër: tussen 1 december en 31 januari (mogelijk zelfs tot 15 mei) kunt u aangeven aan welke 

activiteiten u mee wil doen. Als er meer informatie beschikbaar is, delen wij dit op onze website. Blijf vooral 
ook zelf alert op deze aankomende wijzigingen! 
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ROUTE VOORINTEKENING – INTENTIEVERKLARING – CONTRACT

U wil graag mee (blijven) doen, hoe verder:
1. U wil graag met het bestaande door zonder aanpassingen of wijzigingen?
• U hoeft niets te doen, maar wij horen het wel graag; stuur een mail naar uw gebiedscoördinator als nu ook 

na 2023 graag mee blijft doen!

2. U wil graag doorgaan maar ook wat toevoegen, aanpassen of met een deel stoppen?
• Geef bij uw gebiedscoördinator aan dat u graag in gesprek wil.

VALA neemt contact op met:
•Deelnemers bodempakketten (als er duidelijkheid is over toepassing binnen Klimaat)
•Deelnemers agrarisch waterbeheer (als er duidelijkheid is vanuit het 7 NAP)
•Deelnemers weidevogelbeheer (afspraken worden gemaakt)



PLANNING 2022
Wat Wanneer Wie

Natuurbeheerplan: reactie kaarten 15 juli Provincie

Budget Eind juli
Half september?

Provincie

Beheerstrategie Eind Juli (concept)
Half september concept op website

VALA

Beheerpakketten + € Eind Juli (concept)
Half augustus (concept). Half 
september concept op website

VALA

Voorintekening Nu – half oktober VALA + Agrarisch grondgebruiker

Indienen gebiedsaanvraag Voor 15 september
Tussen 3 en 17 oktober

VALA



PLANNING 2022
Wat Wanneer Wie

Ecologische + € toets Eind oktober VALA

Communicatie resultaat toets November / december VALA

Voorlopige toekenning 
gebiedsaanvraag

November december Provincie

Mogelijk: aanpassen 
gebiedsaanvraag nav ECO

Na 15 december nav ECO is 
aanpassen niet mogelijk.  

VALA

Definitieve gebiedsaanvraag Half januari 2023? Wordt juridisch 
nog uitgezocht

Provincie

Afsluiten beheercontract December – februari 2023 VALA



BEHOEFTE VOLGEND INFO-UURTJE

Speciale informatieavond over ECO-regeling
door Sarah Westenburg (van BoerenNatuur, specialist ECO-regeling). 

Zal digitaal zijn. Datum volgt zsm! Waarschijnlijk of 22 of 29 september.

Volgende keer
Donderdag 6 oktober 20:30 – 21:30 uur
Linkje volgt via website of mailing.




